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Komfort
• Universal IR-database: TV
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/

ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, 
AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/
Lysstyrkekontrol, Tekst-TV taster, Fast Text 
taster, Forrige program, Sleep/timer, 16:9, Guide, 
info

• Tekst-TV funktioner: Fast Text
• Nem installation: Automatisk søgning
• Installationstrin: 2
• Copy-tastefunktion
• Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Taster: 37
• Forprogrammeret til Philips
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Stænksikker

Tilbehør
• Batteri: Ja, 1,5 V batteri R03/AAA

Strøm
• Batterilevetid: 12 måneder
• Batterier: 2
• Batteritype: AAA

Dimensioner
• Emballagemål (B x D x H): 181 x 297 x 170 mm
• Sammenfoldet: Enkelt blisterpakke/karton
• Materialer: Genbrugt PET A

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 10 m

• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 1,100
• Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
• Sendevinkel: 90 °

Yderemballage
• Mængde: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93583 8
• Længde: 312 mm
• Bredde: 151 mm
• Højde: 172 mm

Emballagedata
• 12 NC: 908210006468
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93582 1
• Højde: 33 mm
• Længde: 304 mm
• Bredde: 157 mm

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,608 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Nettovægt: 0,642 kg
• Taravægt: 0,966 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

15,6 x 30,4 x 2,9 cm
• Bruttovægt: 0,25 kg
• Nettovægt: 0,107 kg
• Taravægt: 0,143 kg
•
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